


Pasiek vidinę laisvę, pasitikėjimą savimi, 

atsipalaidavimą ir geresnį bei ryškesnį regėjimą!



Sveikinu prisijungus 🎉
Šiandienos susitikime:
☑ Trumpai apie mane 
☑ Pagrindinė regėjimo sutrikimo priežastis ir sprendimas
☑ Kas yra emocinis blokas?
☑ Gilesnės (pasąmoninės), emocinės regėjimo sutrikimo priežastys
☑ Kaip mintys, emocijos, jausmai, elgesys įtakoja regėjimą
☑ Įžvalgos ir geresnis savęs supratimas ir pažinimas
☑ Emocinio bloko neutralizavimo praktika
☑ Galimybė pasiekti asmeninius rezultatus greičiau
☑ Praktikos pademonstravimas gyvai su savanoriu(-e)
➡ Klausimai ir atsakymai



Trumpai apie mane

Mindaugas Mitkevičius
Regėjimo gerinimo mentorius

● 2000 m. trumparegystės pradžia su 0,3 D
○ progresavimas iki -4 D ir daugiau

● 2006 m. pirmoji patirtis su regėjimo gerinimu
● 2015 m. efektyvus regėjimo gerėjimas
● nuo 2016 m. aktyviai dalinuosi asmenine,

per grupinius kursus ir konsultacijas įgyta patirtimi
● nuo 2017 m. akinių nebenaudoju
● labiau pasitikiu savimi, esu įkvėptas, jaučiu daugiau

vidinės laisvės veikti, kurti, realizuoti save



Regėjimas gali gerėti! Kad ir koks tavo

🟢 amžius

🟢 regėjimo būklė

🟢 regėjimo sutrikimo pobūdis



Regėjimo sutrikimo 
priežastis ❌ ir sprendimas ✅



Akies prisitaikymas
pagal William H. Bates



6 pagrindiniai akį gaubiantys raumenys



Kodėl akys nemato? 🙈



Kokia yra pagrindinė 
regėjimo sutrikimo priežastis❓

ĮTAMPA



Įtampos šaltiniai - priežastys

● Fiziniame lygmenyje
○ pvz. įtampa veido, sprando, pečių srityse

● Proto lygmenyje
○ pvz. stresas, skubėjimas, kontrolė

● Pasąmonės lygmenyje
○ pvz. negatyvus požiūris, ribojantys įsitikinimai, nemalonios 

patirtys
● Netaisyklingai naudojant

○ pvz. ilgas žiūrėjimas į artimą tašką
● Nenaudojant

○ pvz. sukaustytas žvilgsnis, ignoruojamas periferinis regėjimas



Kaip įprasta koreguoti nematymą?

● Išorinėmis priemonėmis
○ pagalbiniais įrenginiais: akiniai, lęšiai
○ mechaniniu būdu: spaudžiamieji lęšiai
○ intervenciniu būdu: operacijos





Koks sprendimas?
Koks yra esminis 
regėjimo gerinimo principas? 👌

ATSIPALAIDAVIMAS



Atsipalaidavimo šaltiniai - sprendimai

● Fiziniame lygmenyje
○ pvz. atpalaiduotas veidas, sprandas, pečių sritis

● Proto lygmenyje
○ pvz. ramybė, savas tempas, leidimas įvykiams vykti

● Pasąmonės lygmenyje
○ pvz. pozityvus požiūris, skatinantys įsitikinimai, malonios 

patirtys
● Taisyklingai naudojant

○ pvz. ilgas žiūrėjimas į tolį
● Naudojant

○ pvz. judantis žvilgsnis; suvokiamas, aktyvuojamas ir 
stimuliuojamas periferinis regėjimas



Regėjimo sutrikimo 
priežastis ❌ ir sprendimas ✅



PAGRINDINĖ ŽINUTĖ

REGĖJIMO SUTRIKIMO PRIEŽASTIS 
YRA NE AKYSE

👀



Būtinos sąlygos ☝
● Akiniai/lęšiai

○ Kuo ilgesnis buvimas be akinių/lęšių
○ Jei kažkur reikalingi akiniai, naudojami tik sumažinto stiprumo

■ Minimum per 0.5 D, rekomendacija apie 1 D, galima ir daugiau
○ 100 % regėjimo korekcija nebent tik išimtiniais saugumo atvejais:

■ vairavimas naktį arba ekstremaliomis oro sąlygomis, aštrūs įrankiai ir 
pan.





Regėjimas gali gerėti! Nuo ko pradėti? 👀

Atsipalaiduok - štai nuo ko pradėk



Pažvelk giliau - atsipalaiduok iš vidaus



Balansas
Viskas yra vienodai teigiama ir neigiama
Arba kitaip sakant - neutralu

● pliusai
● teigiami dalykai
● naudos
● privalumai
● pagalba
● norai

● minusai
● neigiami dalykai
● žalos
● trūkumai
● kenkimas
● nenorai

+ –



Kas yra emocinis blokas?

Kai matoma tik viena įvykio, situacijos, aplinkybės pusė



Automatiškai pastebim tai, kas palaiko arba
prieštarauja vertybėms. O kur slypi antra pusė?

Sąmoninga dalis (5 %)

—----------------------------------------------------

Pasąmonė (95 %)

+ –

+–



Visos mintys ir jausmai ateina iš praeities❗



Pažvelk giliau - suvok kitą pusę ir …

susibalansuok



Tikslas - pamatyti visą (100%) vaizdą

Tikrasis AŠ

(5 %)

—----------------------------------------------------

(95 %)

+ –

+–



Pažvelk giliau - atrask pagrindinę(-es)
                           regėjimo sutrikimo 

priežastį(-is)



Pasiruošk priemones rašymui



1. Kas vyko, kas keitėsi gyvenime prieš suprastėjant regėjimui?
2. Kas visame tame kėlė įtampą (nerimą, baimę ir pan.)?
3. Ko visame tame nenorėjau matyti?

Įvykis, aplinkybės, situacija, pokyčiai Neigiama įkrova (balas 
nuo 1 iki 10)

pvz. pradėjau eiti į mokyklą -> bijojau naujos aplinkos, žmonių -> 
nenorėjau matyti veidų, žiūrėti į akis

8

pvz. rašiau baigiamąjį darbą -> stresas, ką pasakys tėvai, jei 
nebaigsiu -> nenorėjau matyti tėvų kaltinimo

9

pvz. įtempta situacija šeimoje -> konfliktas su tėvu -> nenorėjau 
matyti tėvo pykčio

10

pvz. keičiau darbą -> nerimavau dėl ateities -> nenorėjau matyti 
blogo ateities scenarijaus

6

Kas vyko prieš suprastėjant regėjimui?



Individualios emocinės
priežastys ir sprendimai, priklausomai 

nuo regėjimo sutrikimo pobūdžio



1. Gal prisimeni ką nors naujo? Papildyk
2. Kas susisieja, atitinka, rezonuoja su jau išrašytais prisiminimais?

Palygink su konkrečiai tavo regėjimo sutrikimo
diagnozei būdingomis emocinėmis priežastimis

Pvz. trumparegystė, trumparegystė + astigmatizmas



Trumparegystės (miopijos) atveju
Prastas matymas į tolį



Trumparegystės (miopijos) atveju
Emocinė dalis - priežastis
● Nesaugumas, baimė, nerimas

○ Atsiribojimas nuo pasaulio, nuo žmonių
○ Susitraukimas į save, į mažą erdvę aplink save
○ Noras būti nematomu, nepastebimu
○ Išgyvenimo režimas

● Perfekcionizmas, kontrolė
○ Noras viską sukontroliuoti, viską susiplanuoti, numatyti iš anksto visus 

įmanomus scenarijus
○ Perteklinis protinis mąstymas

● Ateities baimė
○ Noras būti viskas pasiruošus
○ Pametamas dabarties momentas



Toliaregystės (hiperopijos) atveju
Prastas matymas įvairiais atstumais



Toliaregystės (hiperopijos) atveju
Emocinė dalis - priežastis

● Baimė, nesaugumas
○ Bėgimas iš esamos situacijos
○ Nuolatinis susidomėjimo keitimas, blaškymasis, vengiant 

ilgiau pabūti esamoje situacijoje
○ Negebėjimas ilgai susikoncentruoti į vieną veiklą, 

santykius
● Kaltė

○ Bėgimas nuo kaltės



“Senatvinės” toliaregystės (presbiopijos) atveju
Prastas matymas iš arti



“Senatvinės” toliaregystės (presbiopijos) atveju
Emocinė dalis - priežastis

● Savęs pamiršimas
○ Energijos ištaškymas į kitus, į įšorę

● Jautimasis nereikalingu, nesvarbiu, nevertingu, tarsi 
prigesusia/išnykusia savo gyvenimo (“filmo”) žvaigžde

● Nostalgija, kaltė, prarastos galimybės
○ Jautimasis, kad visas geras gyvenimas jau tik praeityje ir 

pilnatviško gyvenimo jau nebebus



Astigmatizmo atveju
Iškraipytas vaizdas, koreguojamas cilindrais



Astigmatizmo atveju
Emocinė dalis - priežastis

● Asmeninių vertybių išdavimas, atmetimas, ignoravimas
○ Sprendimai, pasirinkimai ne iš širdies, o iš galvos

■ Ne ko noriu, o kas “teisinga”, “gerai”, “kaip reikia”
○ Noras įtikti, pasigerinti, būti priimtam išduodant save
○ Kitų lūkesčių išpildymas, pateisinimas išduodant save

● Savęs pametimas
○ Ne savo gyvenimo gyvenimas, ne pagal savo vidų



Žvairumo ir forijos (slapto žvairumo) atvejais
Smegenys priima tik vienos akies vaizdą.
Slaptas žvairumas, kai akis sužvairuoja uždengus kitą akį.



Žvairumo atveju
Emocinė dalis - priežastis
Kai akis krypsta į vidų

● Kaltės prisiėmimas, gėda, kitų kaltinimas
○ jei žvairumas nuo gimimo, tai kaltės jausmas mamoje
○ jei vaikystėje, kaltė dėl situacijų artimoje aplinkoje, su tėvais

■ atsakomybės (kaltės) prisiėmimas už įvykius
■ problema ne viduje, o išorėje, bet prisiimama asmeninė 

atsakomybė, apsikaltinama



Žvairumo atveju
Emocinė dalis - priežastis
Kai akis krypsta į įšorę

● Pasimetimas tarp pasirinkimo, ar išlaikyti ryšį su 
tėvu, ar su mama
○ kai tarsi nėra galimybės išlaikyti ryšį su abiem

■ taip atsitinka, kai vaikui atrodo, jog tėvai nesutaria, 
nesusikalba, nebendradarbiauja, nesusiderina tarpusavyje, 
prieštarauja vienas kitam



Ambliopijos (“tingios” akies) atveju
Smegenys priima tik vienos akies vaizdą



Ambliopijos (“tingios” akies) atveju
Emocinė dalis - priežastis
● Ką žmogus atsisako matyti?
● Jei tai IN akis (kairė pas dešiniarankius, dešinė pas 

kairiarankius)
○ nesugebama arba nenorima matyti savo emocijų, savo moteriškos dalies
○ arba yra įtemptas santykis su kažkokia svarbia gyvenime moterimi 

artimoje aplinkoje arba išorėje
● Jei tai JAN akis (kairė pas kairiarankius, dešinė pas 

dešiniarankius)
○ nesugebama arba nenorima matyti savo valios, veiksmų, sprendimų, 

apsisprendimų, savo vyriškos dalies
○ arba yra įtemptas santykis su kažkokiu svarbiu gyvenime vyru artimoje 

aplinkoje arba išorėje



Paraudusių akių (perštėjimo akyse), 
Konjuktyvito (akių junginės uždegimo),
Sparninė plėvės (pterigijos, ataugos ant baltosios 
akies dalies) atvejais



Paraudusių akių (perštėjimo akyse), 
Konjuktyvito (akių junginės uždegimo),
Sparninės plėvės (pterigijos, ataugos ant baltosios akies 
dalies) atvejais

Emocinė dalis - priežastis

● Uždegimas dėl pykčio - trumpalaikio ir ilgalaikio (sukaupto)
● Neteisybė, žiaurumas, kurio nenorima matyti



Uveito (akies kraujagyslinio dangalo struktūrų 
uždegimo) atveju



Uveito (akies kraujagyslinio dangalo struktūrų 
uždegimo) atveju

Uveitas - kraujagyslės, cirkuliacija, širdis, meilė

Emocinė dalis - priežastis

● Užspaustas, neišreikštas pyktis susijęs su meile
○ pvz. esant santykyje su kitais, esant nepriėmimui



Keratito (ragenos uždegimo) atveju



Keratito (ragenos uždegimo) atveju

Ragena - jėga, galia

Emocinė dalis - priežastis

● Užspaustas, neišreikštas pyktis susijęs su jėga, galia
● Pyktis negebant išreikšti savo jėgos
● Pyktis ant stiprios asmenybės, kuri verčia kažką daryti ko nenori
● Ar aš piktas ant situacijos, asmens, aplinkybių, kuri yra susijusi su 

mano jėga, galia arba kitos asmens jėga, galia?



Sausų akių ir ašarojančių akių atvejais



Sausų akių ir ašarojančių akių atvejais

Skysčių cirkuliacija - emocijų cirkuliacija

Emocinė dalis - priežastis

● Sausos akys dėl emocijų užspaudimo, neišreiškimo
● Ašarojančios akys dėl nuolatinio emocinio liūdesio fono viduje 

- “verkimas” emociškai



Keratokonuso (ragenos formos deformacijos) 
atveju



Keratokonuso (ragenos formos deformacijos) 
atveju
Ragena atspindi galią, jėgą.

Emocinė dalis - priežastis

● Galios, jėgos praradimas, bejėgiškumas, beviltiškumas dėl skausmingų 
aplinkybių

○ Kokios aplinkybės sukelia tiek įtampos, kad palaužia tavo jėgą, galią?
○ Kada ir kur patyrei bejėgiškumą, “iškreiptą” požiūrį, galios, jėgos praradimą?
○ Kada jėgos, galios praradimas yra (buvo) labai skausmingas?



Dvejinimosi akyse (diplopijos) atveju

Gali būti dėl kataraktos, astigmatizmo, akių suvedimo sutrikimo, vaizdų suvedimo 
sutrikimo smegenyse.



Dvejinimosi akyse (diplopijos) atveju

Gali būti dėl kataraktos, astigmatizmo, akių suvedimo sutrikimo, vaizdų suvedimo 
sutrikimo smegenyse.

● Jei dvejinimasis yra vienoje akyje arba kiekvienoje akyje atskirai ir nėra 
kataraktos, tai dėl astigmatizmo. Žiūrėti rekomendacijos astigmatizmo 
atvejui.

● Jei dvejinimasis yra vienoje akyje arba kiekvienoje akyje atskirai ir yra 
katarakta, tai tikėtina dėl kataraktos. Žiūrėti rekomendacijas kataraktos 
atvejui.

● Jei dvejinimasis yra tik žiūrint su abejomis akimis, tai dėl akių suvedimo 
sutrikimo, kuris gali būti susijęs dėl raumenų spazmų aplink akis. 
Rekomendacijos šiam atvejui kitoje skaidrėje.



Dvejinimosi akyse (diplopijos) atveju
Emocinė dalis - priežastis

● Žmogus viduje jaučiasi “padalintas”, nesusiintegravęs, nesusijungęs, 
nevientisas, pasimetęs

● Negali apsispręsti, koks sprendimas teisingas, kai reikia pasirinkti iš kelių 
variantų

● Neišspręstas išsiskyrimas/atskirtis meilėje, šeimoje, profesinėje veikloje arba 
netgi nuo materialaus daikto

● Prieštaravimas tarp vyriškosios ir moteriškosios dalies, emocijų ir ketinimo



Kataraktos atveju
Akies lęšiuko sudrumstėjimas



Kataraktos atveju

Emocinė dalis - priežastis

● Nebenorima matyti esamos realybės, tad “užsitraukiamos 
užuolaidos”

● Nenorima priimti esamo gyvenimo
● Nebematoma ryšio tarp savo vidaus ir išorinio pasaulio
● Prarandamas noras gyventi, būti gyvu

○ pvz. 
■ prarandamas darbas ir nebenorima/nebeieškoma kito
■ didėja atotrūkis nuo vaikų, anūkų
■ atotrūkis nuo mylimojo

○ bendrai - atotrūkis nuo to, ką mylėjo, kas teikė džiaugsmą, kas teikė 
pasitenkinimą, entuziazmą



“Muselių” akyse atveju
Drumstys stiklakūnyje



“Muselių” akyse atveju

Emocinė dalis - priežastis

● Į gyvenimą žiūrima su didele įtampa, kontrole ir reikalavimais sau 
ir kitiems

● “Muselės” (“dirgikliai”) akyse - erzinantys “dirgikliai” aplinkoje, kiti 
žmonės

!!! Jei “muselės” nepermatomos (tamsios) - tai 
gali būti tinklainės atšokimo priežastis. Būtinai 
kaip galima greičiau pasitikrink pas oftalmologą!



Tinklainės atšokimo atveju



Tinklainės atšokimo atveju

Emocinė dalis - priežastis

● Atsiskyrimas nuo mylimųjų skausmingu būdu
○ pvz. mirtis, skyrybos, išvykimas

■ išliekama tame skausme

!!! Jei “muselės” nepermatomos (tamsios) - tai 
gali būti tinklainės atšokimo priežastis. Būtinai 
kaip galima greičiau pasitikrink pas oftalmologą!



Glaukomos atveju
Padidintas (aukštas) akispūdis



Glaukomos atveju

Emocinė dalis - priežastis

● Žiūrėjimas į gyvenimą su per dideliu spaudimu
● Per didelis savęs spaudimas, reikalavimas iš savęs per daug
● Arba yra spaudimas iš aplinkos, artimųjų



Pigmentinio retinito (tinklainės degeneracijos,
iš pradžių periferinio regėjimo, vėliau centrinio 
regėjimo) atveju



Pigmentinio retinito (tinklainės degeneracijos,
iš pradžių periferinio regėjimo, vėliau centrinio 
regėjimo) atveju

Emocinė dalis - priežastis

● Per didelis susikoncentravimas į centrą, prarandant visą 
kontekstą

● Pamirštami, ignoruojami aplinkiniai dalykai



Diabetinės retinopatijos (tinklainės kraujagyslių
pažeidimų dėl diabeto komplikacijos) atveju



Diabetinės retinopatijos (tinklainės kraujagyslių
pažeidimų dėl diabeto komplikacijos) atveju

Emocinė dalis - priežastis

● Konfliktas tarp saulės rezginio ir širdies
○ tarp jėgos / galios ir meilės
○ tarp laisvės ir meilės
○ tarp pykčio ir gerumo



Geltonosios dėmės (makulos)
degeneracijos, pažeidimo atveju



Geltonosios dėmės (makulos)
degeneracijos, pažeidimo atveju
Emocinė dalis - priežastis
● Pagrindinės (centrinės) gyvenimo krypties, misijos, vizijos, 

ašies praradimas
● Pagrindinio darbo arba jo prasmės praradimas
● Pagrindinių santykių arba jų prasmės praradimas
● Susidomėjimo ir vertybių pasikeitimas, praradimas



Optinio nervo pažeidimo,
Optinio neurito (optinio nervo uždegimo),
Išsėtinės sklerozės atvejais



Optinio nervo pažeidimo,
Optinio neurito (optinio nervo uždegimo),
Išsėtinės sklerozės atvejais
Emocinė dalis - priežastis
● Optinis nervas

○ skausmas, įtampa, spaudimas, problemos, konfliktas
■ su autoritetingu asmeniu
■ arba asmeninės krypties pajautimu, nusistatymu

● Optinis neuritas
○ užspaustas pyktis

■ pyktis ir skausmas kylantis dėl konflikto su autoritetingu asmeniu
● Išsėtinė sklerozė

○ labai didelis bendras konfliktas 
■ su autoritetu
■ arba savo paties savarankiškumu, autonomija ir savo paties galimybe išlaikyti 

autoriteto statusą



IN ir JAN disbalanso akyse atveju
Kai akyse yra skirtumas regėjimo sutrikimo 
laipsnyje, pobūdyje, pojūčiuose



IN ir JAN disbalanso akyse atveju
Emocinė dalis - priežastis
Kai didesnis poveikis IN akyje (kairė pas 
dešiniarankius, dešinė pas kairiarankius)

● Yra įtemptas ryšys su emocijų išreiškimu, intuicijos pajautimu
● Arba įtampa namuose, privačiame gyvenime
● Arba įtampa su gyvenime svarbia moterimi
● Arba įtemptas santykis su savimi kaip moterimi
● Arba įtemptas santykis su savo moteriška dalimi/puse



IN ir JAN disbalanso akyse atveju
Emocinė dalis - priežastis
Kai didesnis poveikis JAN akyje (dešinė pas 
dešiniarankius, kairė pas kairiarankius)

● Yra įtempta priimant sprendimus, atliekant veiksmus, vystant 
“projektus” išorėje, viešumoje

● Arba įtampa su gyvenime svarbiu vyru
● Arba įtemptas santykis su savimi kaip vyru
● Arba įtemptas santykis su savo vyriška dalimi/puse



IN ir JAN disbalanso akyse atveju
Emocinė dalis - priežastis

Pavyzdys

Jei dešinė JAN akis trumparegė, o kairė IN akis 
toliaregė, šiuos simptomus apjungia baimė ir 
nesaugumas. Nuo išorinių, viešų projektų 
traukiamasi, nesiimama veiksmų, nepriimami 
sprendimai, o privačiame gyvenime, asmeniniuose 
santykiuose bėgama šalin.



Kas išlikę, atsikartoja, jaučiama nuo regėjimo
sutrikimo pradžios iki dabar?



Regėjimo gerinimo 

AS



Tai yra tavo giluminės regėjimo
sutrikimo priežastys

Įvykis, aplinkybės, situacija, pokyčiai, savybės praeityje ir 
dabartyje, sukėlę ir tebekeliantys įtampą

Neigiama įkrova (balas 
nuo 1 iki 10)

1 priežastis 10

2 priežastis 10

3 priežastis 9

4 priežastis 9

5 priežastis 8

…



Sprendimas

SUSIBALANSAVIMASATSIPALAIDAVIMAS



Sprendimas
Atsipalaidavimas <-> Susibalansavimas

Emocinių blokų 
neutralizavimas

ir NORAS MATYTI, 
TAI KAS BUVO / ĮVYKO

ir TAI, KAS YRA / VYKSTA! 



Sprendimas
Atsipalaidavimas <-> Susibalansavimas

Kuo didesnė įkrova, tuo didesnė įtampa

Balansuok nuo didžiausių įkrovų



Emocinio bloko 
neutralizavimo praktika

“Svarstyklės”
+ –



Susibalansavimo eiga
1. Įvardink įvykį ar savybę, kuri sukėlė didžiausią neigiamą įkrovą
2. Nukelk save į momentą (vietą ir laiką), kuriame šis įvykis nutiko arba 

pasireiškė savybė
3. Tame momente įsivardink kas ir ką padarė ar nepadarė, kad sukėlė 

įkrovą. Ko ten nenorėjai matyti?
4. Įsivertink įkrovos dydį nuo 1 iki 10
5. Subalansuok požiūrį surasdamas(-a) mažiausiai 20 

naudų/privalumų, kad šis įvykis įvyko arba pasireiškė savybė
6. Neutralizuok fantaziją, įsivaizduojant priešingą įvykio scenarijų arba 

priešingos savybės pasireiškimą, kokio tikėjaisi/norėjai, 
surasdamas(-a) mažiausiai 20 žalų/trūkumų, kurias tai būtų sukėlę

7. Po pratimo pasitikrink, kiek balų liko įkrovoje
8. Padėkok situacijai, nes jau matai visame tame balansą 🙏



Susibalansavimo požymiai

● Įkrova lygi 0
● Nieko nebesinori pakeisti
● Nori ir gali nuoširdžiai padėkoti
● Pašiurpsta oda
● Ištrykšta ašaros
● …



Pasipraktikuojam!



Planas savarankiškam darbui

● Pilnas praeities ir dabarties įtampos šaltinių, įvykių 
sąrašas, išrūšiuotas įkrovų mažėjimo tvarka

● Visų įtampos šaltinių (emocinių blokų) iš sąrašo 
neutralizavimas, pradedant nuo didžiausių įkrovų

● Įtampą keliančių minčių, jausmų stebėjimas 
kasdienybėje ir jų neutralizavimas
○ “Svarstyklių” taikymas. Ieškojimas naudų bet kokiai 

nemaloniai situacijai
○ Pasitelkiant išrašymą ir atlikimą tik mintyse



Pasiek rezultatus greičiau
Asmeninė 3 mėn. regėjimo gerinimo programa

Domina, noriu sužinoti daugiau

https://www.gerasregejimas.lt/asmenine-programa/
https://www.gerasregejimas.lt/asmenine-programa/
https://www.gerasregejimas.lt/asmenine-programa/


Nori neutralizuoti emocinį bloką ČIA IR DABAR?
Prisijunk!*

* Pastaba - susitikimas įrašomas ir įrašas lieka 
tolimesniam naudojimui





Jei turi bet kokių klausimų - susisiek

mindaugas@gerasregejimas.lt
+370 6 456 8833

Mindaugas


